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. )1(كننـد  نظام هاي دانشگاهي براي دستيابي به آن تـالش مـي  
ها در اين مورد، كيفيت نازل كارگاه هاي آموزشـي  يكي از دغدغه

تـا بـه حـال معمـوالً بـه صـورت        1367است كه از تير ماه سال 
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از اين رو، . )2( هفتگي و توسط مدرسين مختلف برگزار مي شوند
يفيت برگزاري و اجراي كارگاه هاي آموزشي بـه منظـور   بررسي ك

آگاهي از نقاط قوت وضعف و در نتيجه برنامه ريـزي، پيگيـري و   
ها تصميم گيري بهتر براي تقويت جنبه هاي مثبت و رفع كاستي

در صورتي كه اين كارگاه ها نتواننـد بـه   . )3( اهميت خاصي دارد
ر نتيجه محروميـت  اهداف خود نائل شوند، دلسردي مدرسين و د

اي را بـه  ها تبعـات شـناخته شـده   جامعه دانشگاهي از اين كارگاه
 . )4(همراه خواهد داشت 
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ظهور انواع منابع اطالعاتي به شكل الكترونيكي، منـابع خوانـدني   
همان طـور كـه   . بسياري را در اختيار پژوهشگران قرار داده است
الكترونيكي است، منابع چاپي كتابخانه ها در حال تبديل به شكل 

 منابع الكترونيكي روز به  روز درتمايل كاربران نيز به دسترسي به 

هاى پيشرفته آورىكارگيرى فنه در كشور ما ب.حال افرايش است
ديجيتال با آغاز به كـار كتابخانـه ملـى ديجيتـال پزشـكى ايـران       

)INLM(  تسهيل شده و محققين به سادگى و بـه   1387در سال
 نند به آخرين اطالعات مورد نياز خـود دسـت يابنـد   رايگان ميتوا

و فنĤورى هاى پيشرفته ديجيتال،  INLMاستفاده از امكانات . )5(
مستلزم آموزش كاربران و ارتقاء سطح دانش و مهارت هـاي آنـان   

هاي آشنايي با مهارت هاي اطالع يكي از روش. در اين زمينه است
، برگـزاري  INLMوجود در يابي و استفاده جامع و مانع از منابع م

هـاي اخيـر   در سـال . هاي آموزشـي در ايـن زمينـه اسـت    كارگاه
هاي هاي علوم پزشكي كشور نيز، اقدام به برگزاري كارگاهدانشگاه

كيفيـت  . نموده اند "INLMكارگاه آموزشي "مذكور تحت عنوان 
در دانشـگاه هـاي علـوم     INLMبرگزاري كارگاه هـاي آموزشـي   

ر ارتقاء سيستم آموزش پزشكي كشور ايفاء پزشكي نقش مهمي د
  . كند مي

دهد مروري بر تحقيقات صورت گرفته در كشور ما نشان مي
كه تاكنون مطالعـه اي مسـتقل در زمينـه بررسـي كيفيـت      
برگــزاري كارگــاه هــاي آموزشــي كتابخانــه ملــي ديجيتــال 
پزشكي ايران در دانشگاه هاي علوم پزشـكي كشـور صـورت    

ل در دسترس قـرار نگرفتـه اسـت و آن چـه     نگرفته و يا الاق
انجام شده عالوه بر تفاوت موضوع، عمدتاً بـر بررسـي كمـي    

از سـوي  . اثربخشي كارگاه هاي مذكور متمركـز بـوده اسـت   
ديگر تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي، امكانـات و تجهيـزات   

آموزشي، سيستم آموزشـي متفـاوت و    مورد نياز كارگاه هاي
تفاوت آموزشي امكان اقتباس بي كـم و  در نتيجه نيازهاي م

كاست متغيرهاي موثر بـر كيفيـت برگـزاري كارگاههـا را از     
از ايـن رو بـه   . نمايـد سلب مـي ) عمدتاً غربي(منابع خارجي 

نظر مي رسد آگاهي از نقاط قوت و ضعف و بهبـود كيفيـت،   
سؤال ايـن اسـت كـه از نظـر مدرسـين      . امري ضروري است

، كيفيت اين كارگاه هـا چگونـه   INLMكارگاه هاي آموزشي 
است و چه عواملي باعـث ارتقـاء كيفيـت آن مـي شـود؟ از      
آنجايي كه پاسخ اين سؤال را نداشتيم و با توجه به مطالـب  

در  INLMفوق الذكر، كيفيت برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهـران از ديـدگاه مدرسـان    

ار با استفاده از رويكـرد كيفـي   واجدالشرايط براي نخستين ب
مــورد مطالعـه قــرار   1391و  1390تحقيـق در ســال هـاي   

اميد است نتايج حاصل از اين پژوهش گـامي مـؤثر   .  گرفت

در جهت ارتقـاء نظـام آموزشـي و پژوهشـي علـوم پزشـكي       
 . كشور باشد

  
  مواد و روشها

 اياين مقاله يك مطالعه كيفي است كه با رويكرد نظريه زمينه

)Grounded Theory( گيري بـه روش  نمونه. انجام گرفته است
نفر از مدرسين براي شـركت   20با اين كه . هدفمند انجام شد

در اين مطالعه در نظر گرفته شده بودند، پس از اتمام دهمـين  
ــيد     ــاتي رس ــباع اطالع ــه اش ــق ب ــاحبه، محق ــان . مص مدرس

كـه در  واجدالشرايط در اين مطالعه در درجه اول آنهايي بودند 
تجربـه مسـتقيم    INLMزمينه تدريس كارگاه هـاي آموزشـي   

بـا توجـه بـه    . مند به مشاركت در پژوهش بودند داشته و عالقه
اين كه محقق در اين مطالعه، خود سابقه سالها تدريس در اين 
كارگاه ها را داشته است، شـركت كننـدگان از بـين بـا تجربـه      

از طرف ديگـر، بـا    .ترين مدرسين اين كارگاه ها انتخاب شدند
هاي موجود در ديدگاه ها و مالك هاي زنـان و   توجه به تفاوت

مردان، جامعه هدف اين پژوهش، متشكــــل از هر دو جنس، 
متعلق به رشته هاي مختلف تحصيلي و با سابقه كاري متفاوت 

 .است

كننـدگان و تعيـين وقـت و مكـان      با كسب رضايت از مشاركت
ي ايـن مطالعـه از طريـق مصـاحبه     ها آوري داده مناسب، جمع

به منظور اين كه پاسخ . عميق نيمه طراحي شده صورت گرفت
دهندگان بتوانند درك و تجربه هايشن را كامالً توضيح دهنـد،  

به عنوان نمونـه، در مصـاحبه،   . سؤال ها به شكل باز مطرح شد
يك « :پس از معرفي اوليه، اين سؤاالت از مدرسين پرسيده شد

موفقيـت  «، »ر شما چه جوري بايد ارزيـابي شـه؟  مدرس از نظ
چه مواردي باعث «، »كارگاه ها به علت چه مواردي بوده است؟

فكر مـي كنيـد بـراي    «و » عدم موفقيت كارگاه ها شده است؟
زمـان  . »بهبود وضعيت كارگـاه هـا چـه تغييراتـي الزم اسـت؟     

تا  60مصاحبه ها ثابت نبوده، بسته به موقعيت و روند آن بين 
تجزيـه و تحليـل مسـتمر و هدفمنـد     . دقيقه تعيين گرديد 75
  . آوري آنها صورت گرفت ها همزمان با جمع داده

بالفاصله پس از مصاحبه، متون ضبط شده كلمه به كلمـه و بـا   
فاصله يك خط در ميان تايپ شده و در يك سـمت صـفحات،    

متر بـه منظـور ثبـت كـدها      سانتي 5اي برابر با حداقل  حاشيه
براي تجزيه و تحليل اطالعات ازتحليـل تطبيقـي   . گرديد ايجاد

استفاده شـد كـه    ) Constant comparative analysis(مستمر 
  .به طور همزمان داده ها جمع بندي، كدگذاري و آناليز شدند
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در مرحله ي كدگذاري باز، پس از انجام هـر مصـاحبه ، فايـل    
و غالبـاً   صوتي گوش داده شده و كلمه به كلمه پيـاده گرديـده  

به اين ترتيـب  . پيش از انجام مصاحبه بعدي تحليل مي گرديد
به دنبال نسـخه  . هر مصاحبه، هدايت گر مصاحبه ي بعدي بود

برداري از هر مصاحبه، نوارهاي صوتي، مجدداً گوش داده شده 
و يادداشت هايي در خصوص نكات كليدي صـحبت مشـاركت   

ر در خصـوص  كنندگان و همچنين افكـار و برداشـت پژوهشـگ   
تجزيـه و  . اظهارات آنها در حاشيه ي نسخه ها نوشته مي شـد 

تحليل داده ها با استفاده از شيوه ي تحليل خط به خط انجام 
بدين طريق كه متون پياده شده ي هر مصـاحبه چنـدين   . شد

بخـش هـاي    wordبار خوانده مي شد و با استفاده از نرم افزار 
دهاي مفهومي و يـا نقـل   كليدي آن برجسته شده و در قالب ك

) مشابه آنچـه مشـاركت كننـدگان گفتـه بودنـد     (قول مستقيم 
زمـاني   نسخه هاي كد داده شده، با فاصله. مشخص مي گرديد

نتـايج  . چند روزه، مجدداً بازنگري شده و كدگذاري مي گرديد
دو كدگذاري با هـم مقايسـه شـده و از همـاهنگي كـدها و در      

. ا اطمينان حاصل مـي گرديـد  نتيجه ثبات و هماهنگي داده ه
عالوه بر اين نمونه اي از كدها در اختيـار مشـاركت كننـدگان    

  .قرار مي گرفت و قابليت پذيرش آنها تاييد مي شد
كدگذاري محوري، كدهايي كه داراي معنـا ومفهـوم    در مرحله

در ايـن مرحلـه، كلـي    . مشابه بودند در يك گـروه قرارگرفتنـد  
و در مراحـل بعـدي طبقـات    ترين طبقه بندي صورت گرفـت  

  . فرعي را در خود جاي داد
اي در مرحله كدگزاري گزينشي، محقق در يك فرآينـد چرخـه  

شامل شكستن، مقايسه و طبقه بندي مجدد، به اصالح، تكميل 
هـاي  بنـدي در اين مرحله، دسـته . و توسعه ي طبقات پرداخت

جديد با نام و مفهـومي كـه گويـاي آن گـروه باشـد در قالـب       
اقدامات فوق اين امكان . قات فرعي شناسايي تشكيل شدندطب

را فراهم نمود تا محقـق بتوانـد اطالعـات بـه دسـت آمـده در       
مراحل كدگذاري باز و محوري را يكپارچه نمايـد و از آنهـا بـه    

  .منظور انتخاب طبقه مركزي استفاده نمايد
 ها از طريق ارزيابي قابليت پذيرش، قابليـت اعتمـاد،  روايي داده

يكسان بـودن حيطـه   . تطابق پذيري و انتقال پذيري انجام شد
كاري محقق با شركت كننـدگان بـه وي اجـازه داد كـه وقـت      
كافي براي اعتمادسازي و ايجـاد دركـي متقابـل بـا مشـاركت      
كنندگان صرف كرده و زمـاني كـافي بـه جمـع آوري داده هـا      
اختصاص دهد كه كمكي موثر در افزايش قابليت پـذيرش داده  

عالوه بر آن در اين مطالعه، براي جمع آوري اطالعـات  . ها بود
  :از روش هاي چندگانه به شرح ذيل استفاده گرديد

در اين مطالعه از منابع اطالعاتي : منابع اطالعاتي چندگانه. الف
مختلف مدرسان كه هر يك به نوعي داراي تجربيات مسـتقيم  

شكي ايـران را  حضور در كارگاه هاي كتابخانه ديجيتال ملي پز
  .داشتند استفاده گرديد

در مطالعه ي حاضـر عـالوه بـر محقـق     : محققين چندگانه. ب
در تمـامي  ) حـداقل دو نفـر  (اصلي، ساير اعضاي تـيم تحقيـق   

هـا مشـاركت   مراحل جمع آوري، تجزيه و تحليل و تفسير داده
  .فعال داشتند

ديگــر ايــن كــه در مطالعــه ي حاضــر، پــس از كدگــذاري هــر 
نسخه اي كامل از آن، شامل كدها و عبارات كليـدي   مصاحبه،

به دست آمده به منظور ارزيابي سـازگاري كـدها بـا تجربيـات     
. مشاركت كنندگان، در اختيار تعدادي از آنها قرار مـي گرفـت  

بحث و بررسي تيم تحقيق در خصوص يافته هـاي متنـاقض و   
يـت  دستيابي به اجماع نهايي نيز از ديگر روش هاي تامين قابل

همچنين محقق، متن پياده شده . پذيرش در مطالعه حاضر بود
ي مصاحبه ها و بحث هاي گروهي را به فاصله چند روز، پـس  
از كدگذاري اوليه، مجدداً خوانده و كدگذاري كرده و نتـايج را  

بـراي اطمينـان از تطـابق    . با اولين كدگذاري مقايسه مي نمود
مي مراحل تحقيق اعـم  پذيري يافته ها، محقق، مداركي از تما

از جمع آوري داده ها، تجزيه و تحليل داده ها، نتـايج و پـيش   
نويس هاي گزارش نهايي و همچنين مراحل و گام هاي انجـام  

ايـن مـدارك بـه    . تحقيق را به صورت نظام منـد فـراهم نمـود   
منظــور تأييدپــذيري در اختيــار تعــدادي از اســاتيد مجــرب و 

ي كتابخانـه ديجيتـال ملـي    صاحب نظر در زمينـه كارگـاه هـا   
در زمينـه انتقـال پـذيري، محقـق     . پزشكي ايران قـرار گرفـت  

تمامي مراحل تحقيق را جمـع آوري و ثبـت نمـود، از ايـن رو     
ها و همچنين گيريها و تصميمامكان پيگيري گام به گام روش

هـا و  ارزيابي قابليت انتقال داده ها و نتـايج بـه سـاير موقعيـت    
 . ياستهر محققين مگروه ها براي ديگ

  
  هايافته

هاي اين مطالعه، از طريق مصاحبه باز نيمه طراحي شده با داده
زمان مصاحبه براي هر نفر . نفر از مدرسان جمع آوري شد 10

متغير اصلي كه عامـل تأثيرگـذار بـر    . دقيقه بود 75تا  60بين 
كيفيت برگزاري كارگـاه هـا مـي باشـد، تحـت عنـوان عامـل        

اين عامل بدين معناست كه . نام گذاري شد "يمديريت-فردي"
بايد مجموعه اي از عوامل فردي و مـديريتي مهيـا گردنـد تـا     

 7ايـن عامـل شـامل    . كارگاه ها با كيفيت بااليي برگزار شـوند 
طبقه در دو كد محوري سطح فردي و سطح مـديريتي اسـت؛   
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زمــان : آمــوزش و انگيــزش، و ســطح مــديريتي: ســطح فــردي
كارگاه، تجهيزات كارگاه، تعداد كارگاه ها و نحـوه  كارگاه، مكان 

 .اطالع رساني كارگاه

  سطح فردي -الف
  : آموزش  - 1

، Scopusهـاي  هـا را پايگـاه  مدرسان، اولويت تدريس در كارگاه
ISI ،Pubmed  وEndnote web    عنوان كردند و يـادآور شـدند

 هـا و كه علت اين اولويت بندي، پايگاه نمايه بودن ايـن سـايت  
عـالوه  . سـت ا هاترسي به متن كامل مقاالت از طريق لينكدس

هـاي  بر اين، براي فراگيران با هر رشته تحصـيلي نيـز اولويـت   
همچنين آنها، آمـوزش ديـده   . شودخاص آن رشته تدريس مي

نبودن برخي از مدرسان و در نتيجه، تجربي بودن اطالعات آنها 
توجه به اينكه  از طرف ديگر، با. را از مشكالت موجود دانستند

هاي كارگزار، كارگاه هاي بازآموزي براي مدرسان برگزار شركت
كنند، مدرسان، اين كارگاه ها را بيشـتر از آموزشـي بـودن،    مي

داننـد و كارشناسـان و مدرسـان آنهـا را نيـز فاقـد       تجاري مي
. داننـد هاي علمي كافي جهت رفع اشكاالت خود مـي صالحيت

جه مديريت كالن به امر آمـوزش را،  عالوه، مدرسان، عدم توه ب
هاي هنگفت خريـد منـابع، در كـاهش كيفيـت     عليرغم هزينه

همچنين، آنها اشـتياق فراگيـران را در   . ها مؤثر دانستندكارگاه
دست بـه لحـاظ رشـته و سـطح علمـي بـاالتر       هاي يككالس

  .قلمداد كردند
شركت كنندگان در مطالعه بـه لـزوم بـه روز بـودن اطالعـات      

. ها و تسلط آنها به زبان انگليسي اشاره داشـتند ان كارگاهمدرس
يكي . ها را تخصص كتابداران دانستندهمچنين، تدريس كارگاه

هـر كسـي   «: از مدرسان به اين موضـوع اشـاره كـرده و گفـت    
ممكنه . تونيد منكر بشيدتخصص كار خودش رو داره، شما نمي

كـه بيـاد   شخص كتابدار باشه ولي اين تخصصو نداشـته باشـه   
كتابخانه ديجيتال ملي پزشكي ايران آموزش بده ولي كسي كه 

با (كتابخانه ديجيتال ملي پزشكي ايران اموزش داره ميده بايد 
  ».كتابدار باشه) تاكيد

عالوه، يكي از مدرسان از اين هم فراتر رفته و بـه ارجحيـت   ه ب
كتابدار پزشكي در مقايسه بـا كتابـدار عمـومي بـراي تـدريس      

بسـياري از  . انه ديجيتال ملي پزشكي ايـران اشـاره كـرد   كتابخ
مدرسان بر اين باور بودند كه الزم اسـت گروهـي از كتابـداران    
تنها به امر آموزش بپردازند و از اين رو زمان كافي براي به روز 
كردن اطالعات خود و باال بردن  كيفيت آمـوزش را در اختيـار   

هـا در  تدريس كارگـاه  همچنين، براي برگزاري و. داشته باشند
هر مركز كتابدار همان مركز مناسـب تـر تشـخيص داده شـده     
بود، زيرا كتابدار همـان مركـز آشـنايي بيشـتري بـا نيازهـاي       

از طرف ديگر، نحوه انتقال مطالب . اطالعاتي كاربران خود دارد
توسط مدرس عامل مهمي بود كه تمـام شـركت كننـدگان در    

كدست بودن فراگيران كارگـاه هـا   ي. مطالعه به آن اشاره كردند
به لحاظ رشته و سطح علمي، و همچنين آشـنا بـودن آنهـا بـا     
مباني كامپيوتر نيز تأثير بسزايي در ارتقاء كيفيت كار مدرس و 
تخصصي تر بودن آموزش و همچنين افزايش اشتياق فراگيران 

عـالوه بـر ايـن، مدرسـان عقيـده      . براي شركت در كارگاه دارد
تر است پيش از برگزاري كارگاه، از فراگيران تعيين دارند كه به

هـاي  هـا در كارگـاه  هـا و پيشـرفته  سطح به عمل آيد و مبتدي
همچنـين بـراي كسـاني كـه بـا      . جداگانه شـركت داده شـوند  

كامپيوتر و يا استفاده از لب تاب آشنايي ندارند، كالس مبـاني  
ICDL     برگزار شود و سپس در اين كارگـاه هـا شـركت كننـد. 

چون در غير اين صورت مدرس و ساير فراگيـران آزرده خـاطر   
ابـزار انتقـال اطالعـات    . شده و زمان كالس نيز از بين مي رود

توسط مدرس نيز از مـواردي بـود كـه مدرسـان بـه آن اشـاره       
داشتند و آموزش آنالين و با اينترنت را در مقايسه بـا آمـوزش   

همچنــين، . بــه وســيله اســاليد و پاورپوينــت ارجــح دانســتند
مدرسان، برگزاري كارگاه هايي به منظور به روز شدن اطالعات 

در نهايت، يكـي از مدرسـان مشـكالت    . خود را الزامي دانستند
ناشي از تدريس را نيز در اصل ناشي از ضعف مديريت دانسـت  

حتي االن يك مدرس ناكارآمدي هم داشـته باشـيم   « : و گفت
آن آدم را حذف مي كنه  اگر مديريت نگاه درستي داشته باشه

و يك جايگزين ميـاره يعني مشكالت ديگه قابل حله مبني بر 
  ».اينكه اون مديريت بخواد واين نگاه را داشته باشه

  : انگيزش  - 2
از ديدگاه مدرسان، مهمتـرين مسـئله در ايجـاد انگيـزه بـراي      
تدريس كارگاه ها، اختصاص پاداش هاي مادي و يا معنوي بـه  

. باشـد بداران مـدرس از سـوي مـديريت مـي    لحاظ جايگاه كتا
برخي از مدرسان همچنين تمايل خود را جهت تدريس پايگـاه  
ها به صورت يك واحد درسي براي دانشجويان ابـراز كردنـد و   
عقيده داشتند كه در اين صورت كتابداران مدرس هم به حق و 

البته در اين حالت نيز كماكان برگزاري . حقوق خود مي رسند
ها را ضروري دانستند كه به علت تغييرات مداوم پايگاه كارگاه 

  . باشدها و نياز فراگيران براي به روز بودن مي
مدرسان معتقد بودند انگيزه فراگيراني كه خودشان درخواست 
برگزاري كارگاه را داشته اند، و نيز فراگيراني كه درگيـر پايـان   

بع دارند، باالتر نامه هستند و نياز اطالعاتي به يادگيري اين منا
همچنين مدرسان، انگيزه . و كيفيت كارگاه هاي آنها بهتر است

هـا پـايين   برخي از اساتيد و اعضاي هيئت علمي را در كارگـاه 
قلمداد كرده و عنوان كردند كه آنها پذيرش اينكه يك كتابـدار  
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به آنها تدريس كند را ندارند، هر چند كـه پـس از شـركت در    
  .انده كاربردهاي آن عالقمند شدهكارگاه و پي بردن ب

ضمناً مدرسان اذعان داشتند كه در مراكزي كه كتابدار فعـال   
تري دارند، انگيزه فراگيران براي شركت در كارگـاه هـا بيشـتر    

كه اين خـود مـي توانـد نتيجـه غيـر مسـتقيم آشـنايي        . است
  .فراگيران با منابع مورد تدريس در اين كارگاه باشد

مدرسان، شركت كتابداران در مجامع بين المللي بعالوه يكي از 
اگـر  «: را نيز در ايجاد انگيزه در مدرسان مؤثر دانسـته و گفـت  

شـركت   IFLAبتوانند كتابداران در مجامع بـين المللـي مثـل    
كنند، خودش اين باز يك انگيزه اي ايجاد مي كند كـه بداننـد   

شـه و  در جوامع بين المللي چه جوري اين برنامه هـا اجـرا مي  
  ».بتوانند يك الگويي بگيرند كه بتوانند در اينجا پياده كنند

همچنـين، يكــي از مدرســان كتابــدار اشــاره كــرد كــه انگيــزه  
كتابداران براي يادگيري پايگاه ها، به كاربران كتابخانه ها هـم  

كتابـدار مركـزي كـه مراجعـه كننـده زيـاد دارد       . مربوط است
مركزي كه مراجعه كننده  استقبال بيشتري مي كند تا كتابدار

  . ندارد و آشنايي زيادي هم ندارد
از طرف ديگر، از نظر مدرسان، انگيزه فراگيران براي شركت در 
كارگاه ها بيشتر به نحوه اطالع رساني و آشـنايي فراگيـران بـا    

عـدم  . نيازهاي اطالعاتي كه با آن مواجه هسـتند برمـي گـردد   
ضاي هيئـت علمـي، بـا    آشنايي فراگيران، چه دانشجو و چه اع

مطالب اين كارگاه ها و عـدم احسـاس نيـاز بـه ايـن مطالـب،       
بزرگترين علت عدم تمايـل آنـان بـه شـركت در ايـن كارگـاه       

وجود روحيه پژوهشي و دسترسي به منابع مـورد نيـاز   . هاست
. كاربران از ديگر عوامل تأثير گذار بر انگيزه فراگيـران هسـتند  

ه بسياري از فراگيران براي شـركت  پس از نياز اطالعاتي، انگيز
يكـي از  . در كارگاه ها مدرك و گواهي شركت در كارگاه اسـت 

مدرسان به تأثير دوطرفه ايـن عامـل انگيـزش اشـاره كـرده و      
دقيقا يك حالت دوطرفه دارد؛ مي توانـد تـاثير مثبـت    «: گفت

تـاثير مثبـتش   . داشته باشد، مي تواند تاثير منفي داشته باشد
خودش يك انگيزه اي مي شود براي اينكـه آنهـا   اين است كه 

بيايند و در كارگاه شركت كنند و تاثير منفي آن اين است كـه  
افراد فقط صرف گرفتن امتياز مي آيند در كارگاه شـركت مـي   

  ».كنند
با اين حال، يكي ديگر از مدرسان معتقد بود كـه مـي تـوان از    
همين مسئله براي جذب فراگيران به منظور اطـالع رسـاني در   

: بـه گفتـه وي  . مورد ضرورت برگزاري كارگاه ها استفاده كـرد 
هيئت علمي ها مي آيند و مي روند و مي گوينـد كـه بـه مـا     «

دارند يا مـثال   مدرك بدهيد و اين مدرك را براي فالن جا الزم
فكر مي كنند در حقوقشان موثر است و اين هم باعـث انگيـزه   

ولي ميتونيم براي فراگيران به نظر مـن  . ... شان مي شود اتفاقا
با اين چيزها شروع كنيم، مدرك بهشـون بـدهيم، تشويقشـان    

  ».كنيم
يكي از مدرسان به نقـش دريافـت هزينـه از فراگيـران جهـت      

بـه نظـر مـن    « : اشـاره كـرده و گفـت    افزايش انگيزه در آنـان 
كالسي كه رايگان باشد درست است كه خيلي خوب است ولي 
به نظر من اگر هزينه داشته باشد، بيشتر قـدرش دانسـته مـي    

ميشه از آن هزينه براي تشويق خودشان استفاده كرد، . ... شود
همچنـين ميـزان   » !ميشه اين كار را هـم كـرد، چـرا كـه نـه؟     

ي كه مركز خودشان درخواست برگزاري كارگاه اشتياق فراگيران
. را ارائه كرده است بـراي شـركت در كارگـاه هـا بيشـتر اسـت      

بعالوه، يكي از مدرسان اذعان داشت كه از بين دانشجويان نيز 
دانشجويان تحصيالت تكميلي بـه علـت مواجهـه بـا نيازهـاي      
. اطالعاتي خود براي پايان نامه بيشترين استقبال را داشته انـد 

و  2005بعالوه، عدم خريداري شـدن نشـريات چـاپي از سـال     
ضعف زيرساخت هاي فناوري اطالعات و آشنايي بـا كـامپيوتر   
در كشور، نياز به بازآموزي و تـدريس ايـن مطالـب را افـزايش     

  .  دهدمي
  سطح مديريتي  - ب
  :مكان كارگاه  - 1

مدرسان، برگزاري كارگاه هـا در محـل كـار فراگيـران را از دو     
د توجه قرار دادند؛ از يك طرف، در كارگاه هايي كـه  جهت مور

در محل مراكز برگزار مي شـوند، تعـداد بيشـتري از فراگيـران     
ها، رفت و آمد شركت مي كنند، و از طرف ديگر، در اين كارگاه

فراگيــران بــه بيــرون از كــالس جهــت رســيدگي بــه كارهــاي 
بـا   ديگرشان نيز بيشتر است كه اين مسئله كيفيـت كارگـاه را  

با اين حال، بيشتر مدرسان بر ايـن بـاور   . چالش روبرو مي كند
بودند كه بهتـرين مكـان بـراي كارگـاه هـا، محلـي اسـت كـه         

اين شـرايط،  . فراگيران در آن مشغول به تحصيل يا كار هستند
مخصوصاً براي اعضاي هيئت علمي كه با كمبود وقـت مواجـه   

كان و كـادر  به عقيده آنـان، بـراي پزشـ   . هستند، مناسب است
  . درمان، مكان حائز اهميت است

  :زمان كارگاه  - 2
از آنجايي كه اغلب كارگاه ها در ساعات اداري برگزار مي شود، 
ــا كالســهاي   اســتقبال دانشــجويان نيــز بــه علــت همزمــاني ب
دانشگاهي كمتر است؛ كه اين مسئله ناشي از ناهمانگي برنامـه  

كارگاه هـايي كـه   در مورد . زماني است و نه بي عالقگي ايشان
فراگيران آن اساتيد و اعضاي هيئت علمي هسـتند نيـز، عـدم    
حضور به موقع آنان سر كالس و در نتيجـه، تـأخير در شـروع    
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زمان بندي كالسها نيز با توجـه  . كارگاه، ايجاد مشكل مي كند
  .به نيازهاي اطالعاتي و نيز عالقمندي فراگيران انجام مي گيرد

هـا در  نـد كـه بيشـترين بـازده كـالس     مدرسان بر اين باور بود
هر چند، به نظر آنان فراگيران تـرجيح مـي   . ساعات صبح است

دهند كه كارگاه ها بعدازظهر برگزار شود كه با ساعات اداري و 
با اين حـال، مدرسـان از   . هاي آنان تداخل نداشته باشدكالس

اين بابت كـه بـا برگـزاري كارگـاه در خـارج از سـاعات اداري،       
ت، حقوق مجزايي برايشان در نظر نميگيرد و نيز به علت مديري

مشكالت اياب و ذهاب، ترجيح مي دهنـد كـه كالسـها همـان     
  .صبح برگزار شوند

همچنين آنها معتقد بودند كه بهتر اسـت در بـازه زمـاني يـك     
ـ . پايگاه تـدريس نشـود   3جلسه كارگاه، بيش از  عـالوه، در  ه ب

يكـي از مدرسـان اذعـان    مورد بازه زماني هـر جلسـه كارگـاه،    
ساعت  3بازه زماني بايد ) با تاكيد( حداكثرش حداكثر«: داشت

ساعت هم نبايد باشـه و اينكـه صـبح باشـه، افـراد       1باشه زير 
  ».تمركز بيشتري دارند

همچنين اعتقاد بر اين بود كه تا زماني كه يك پايگاه به خوبي 
شـده  تدريس نشده و بازخورد مناسـب از فراگيـران دريافـت ن   

بعالوه، از آنجايي كـه از بـين   . باشد، پايگاه بعدي تدريس نشود
فراگيران، اغلب دانشجويان با زمان كارگاه ها مشكل دارند كـه  
به علت تداخل زمان كارگاه با كالسها و امتحـان هايشـان مـي    
باشد، مدرسان عقيده داشتند كه براي زمان برگزاري كارگاه ها 

است برنامه ريزي توسـط خـود    خصوصاً براي دانشجويان بهتر
  .دانشجويان ارائه شود

  :تجهيزات كارگاه - 3
مدرســان، تعــداد دســتگاه هــاي كــامپيوتر را در كارگــاه هــاي 
كتابخانه مركزي مناسب دانستند، و ارائه ي يك پكـيج شـامل   
سي دي، پاورپوينت يا كتابي كه فراگيران بتواننـد بـا مراجعـه    

كننـد را از نكـات مثبـت    مجدد به آن، مباحث كارگاه را مـرور  
تمـامي مدرسـان بـه نقـش مهـم      . برخي از كارگاه ها شمردند

تجهيزات مثل ارتقاء سيستم كامپيوترها، عدم قطعي اينترنـت،  
وسايل كمـك آموزشـي مناسـب مثـل ويـدئو پروژكتـور، نـور        
مناسب، تهويه مناسب، تعداد مناسب كامپيوتر براي فراگيران و 

از نظـر آنـان بهتـرين    . داشـتند  تعداد مناسب فراگيران اشـاره 
  .حالت، يك كاميپوتر به ازاي هر نفر بود

عدم پرداخت به موقع هزينه اشتراك منابع و در نتيجـه قطـع   
دسترسي به منابع، و همچنين عدم تجهيز كارگاه ها به لحـاظ  

از عوامل بازدارنده ارتقـاء  ... اينترنت، كامپيوتر، نور، تهويه هوا و
تابخانه ملي ديجيتـال پزشـكي ايـران از    كيفيت كارگاه هاي ك

قطعـي اينترنـت و يـا قطـع شـدن      . ديدگاه مدرسان مي باشند

علت عـدم پرداخـت بـه موقـع هزينـه      ه ها بدسترسي به پايگاه
هـا، از  اشتراك منابع، و در نتيجه پايين آمدن كيفيـت كارگـاه  

  .ديگر نكاتي بود كه به آن اشاره شد
  :هاتعداد كارگاه - 4

هـا را در حـال حاضـر ناشـي از     تعداد كارگـاه  مدرسان، كاهش
  .نارضــايتي مدرســان دانســتند و نــه از عــدم تمايــل فراگيــران

هـا بـراي   همچنين، آنها معتقد بودنـد كـه بهتـر اسـت كارگـاه     
ها به صورت مجزا برگزار شود كه بتوان زمان بيشتري به پايگاه

وح هـا سـط  عالوه بر اين، براي كارگـاه . هر پايگاه اختصاص داد
مقدماتي و پيشرفته تعريف شود كه فراگيران پس از شركت در 
سطح مقدماتي، در صورت تمايل در سطح پيشرفته نيز شركت 

ضمناً برگزاري كارگاه هـا بايـد تـداوم داشـته باشـد تـا       . كنند
  .فراگيران بتوانند با تغييرات پايگاه ها آشنا شده و به روز باشند

  :اطالع رساني كارگاه - 5
هـا،  م اطالع رساني مناسب براي برگـزاري كارگـاه  مدرسان، عد

نياز اطالعاتي فراگيران به اين منابع خصوصاً براي دانشـجويان  
سال اول و نيز فقدان يك پورتـال قـوي جهـت اطـالع رسـاني      
مناسب برگزاري كارگاه ها را در كاهش انگيـزه فراگيـران و در   

  . نتيجه كاهش كيفيت كارگاه ها مؤثر دانستند
وسيله بروشورها در محل كتابخانه، بايد ه بر اطالع رساني بعالوه 

تر از آن در پورتـال اصـلي دانشـگاه در    در پورتال كتابخانه و مهم
به گفته يكـي از  . مورد برگزاري اين كارگاه ها اطالع رساني شود

معاونت پژوهشي اين امكانو براي بچه ها بـذاره مـثال   «: مدرسان
به صورت رسمي اعالم كنه، ما فقط تو جاهاي بزرگتر بذاره، بياد 

همچنـين  . »سايت كتابخونه نذاريم، تو سـايت دانشـگاه بـذاريم   
تهيه بروشورها و تراكت هايي درباره ضـرورت ايـن كارگـاه هـا و     

ها به صورت مختصر، در ايجاد انگيـزه  يادگيري استفاده از پايگاه
  .براي شركت در كارگاه ها خالي از فايده نخواهد بود

گفته يكي از مدرسان، بزرگترين چالشي كه برگزاري كارگاه به 
مدرسـان، عـدم   . ها با آن روبروست، نحوه اطالع رسـاني اسـت  

اطالع رساني مناسب براي برگزاري كارگـاه هـا جهـت جـذب     
بيشــتر فراگيــران و همچنــين آشــنا كــردن آنهــا بــا نيازهــاي 

  . ها برشمردندشان را عامل كاهش كيفيت كارگاهاطالعاتي
  

  بحث
هاي مطالعه حاضر، با توجـه بـه طبقـات حاصـل شـده از      يافته

ها، نشان داد كه رابطه تنگاتنگي بين سطوح فردي و كدگزاري
مديريتي در ارتقاء كيفيت كارگاه هاي كتابخانه ديجيتال ملـي  

 اكثـر مطالعـات در ايـران، در زمينـه    . پزشكي ايران وجود دارد
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انـد و عمـدتاً   تمركز بودهتعيين اثربخشي كارگاه هاي مختلف م
ايـن بـدان مفهـوم اسـت كـه      . اندمبتني برالگوي پاتريك بوده

مطالعات مذكور، رويكردي كمي داشته و متغيرهاي مورد نظـر  
از اين رو، مطالعه حاضر، اولين . )6-8(اند از پيش مشخص بوده

هـاي  كارگـاه "مطالعه در اين زمينه است كه كيفيت برگـزاري  
را از  "هـاي ديجيتـال ملـي پزشـكي ايـران      آموزشي كتابخانـه 

. ديدگاه مدرسان اين كارگاه ها مورد مطالعـه قـرار داده اسـت   
بيشتر مطالعات انجام شده در خارج از كشـور نيـز بـه تعيـين     

با اين حال، دورهام و . اندهاي مختلف پرداختهاثربخشي كارگاه
، تأثير يك برنامه آمـوزش مجـازي   )9( 2009ديگران در سال 

ــر     آ ــال آخ ــجويان س ــراي دانش ــاملي ب ــاربردي تع ــاتومي ك ن
در مرحلـه اول، جهـت   . دندانپزشكي را مورد بررسي قرار دادند

به دست آمدن بينشـي از آگـاهي و درك دانشـجويان از دوره    
آموزشي، از تعدادي از آنها مصاحبه عميق به عمل آمد و نتايج 

ر از مرحله كيفي اوليه، به ساخت يك پرسشنامه ليكـرت معتبـ  
طريق تم هاي ايجاد شده، و در نتيجـه بـه كمـي كـردن ايـن      

نتـايج ايـن مطالعـه نشـان داد كـه      . اطالعات كيفي كمك كرد
ها را براي تجديد و تحكيم دانش آناتومي دانشجويان، اين دوره
 .خود مناسب دانستند

همان گونه كه بيان شد، ديدگاه هاي مدرسان درباره آمـوزش،  
عواملي ماننـد اولويـت بنـدي    . سته استبه عوامل متعددي واب

هاي مورد تدريس، تسلط مدرس، رشته تحصيلي مدرس، پايگاه
نحوه انتقال مطلب مدرس، يكدسـت بـودن فراگيـران كـالس،     
تعداد فراگيران در هر كالس، لزوم تعيين سطح فراگيران پيش 

، )پاورپوينت يـا اينترنـت  (از شروع كارگاه، روش و ابزار آموزش 
هاي آموزشي و بازآموزي بـراي مدرسـان،   زاري كالسلزوم برگ

لزوم اختصاص دادن گروهي از كتابداران به امر آمـوزش، لـزوم   
برگزاري و تدريس كارگاه در هر مركـز توسـط كتابـدار همـان     

ــز ــورد نقــش . مرك ــدريس"در م ــاه هــاي روش ت ــراي "كارگ ب
اي را بـر روي شـركت   مطالعـه  )10( مدرسان، نوحي و ديگران

روش . هاي مقدماتي روش تدريس انجام دادندكارگاه كنندگان
نتـايج ايـن   . ها در مطالعه آنان، پرسشنامه بودجمع آوري داده

تواننـد دانـش   مطالعه نشان داد كه كارگاه هاي ذكر شـده مـي  
شركت كنندگان را افزايش و نگرش آنها را ارتقـاء دهـد، ولـي    

وزشـي بـه   توسعه رفتار در حيطه عملكرد عـالوه بـر كارگـاه آم   
از طـرف ديگـر، موسـوي نسـب و     . عوامل ديگري وابسته است

نيز مطالعه ديگري را بر روي اعضاي هيئت علمي  )11( ديگران
روش جمـع آوري  . دانشگاه علوم پزشكي شـيراز انجـام دادنـد   

آنها مشـاهده كردنـد   . ها درمطالعه آنان نيز پرسشنامه بودداده
بر فراگيران تـأثير   %69، "كارگاه هاي روش هاي آموزشي"كه 

در مطالعـه كيفـي حاضـر نيـز مدرسـان،      . مثبت داشـته اسـت  
ها ضـروري  ها را براي بهبود كيفيت كارگاهبرگزاري اين كارگاه

 .انددانسته

در بحــث انگيــزش مدرســان، مــواردي چــون اختصــاص دادن 
هاي مادي يا معنوي براي مدرسان، شركت كتابداران در پاداش

استقبال كاربران كتابخانه ها حائز اهميت  مجامع بين المللي، و
تـوان بـه   از طرف ديگر در مورد انگيزش فراگيران، مي. هستند

نحوه اطالع رساني، آشنايي با نيازهاي اطالعاتي، داشتن روحيه 
پژوهشي، دسترسي به منـابع مـورد نيـاز، و نيـز ارائـه گـواهي       

  .شركت در كارگاه اشاره كرد
عواملي ماننـد سـاعات مناسـب بـراي     ها، در مورد زمان كارگاه

ها و تداخل ساعات كارگاه با ساعات يادگيري و برگزاري كارگاه
هاي مطالعه دخت يافته. اداري و كالسي فراگيران عنوان گرديد

نيز نشان داد كـه اكثريـت افـراد     )12( عصمتي و حمداله زاده
شركت كننده در كارگـاه هـاي آموزشـي سـراي اهـل قلـم در       

مين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، خواستار در بيست و دو
نظر گرفتن وقت بيشتر بـراي كارگـاه هـا در سـال هـاي آتـي       

  . هستند
كنـد تـا مطالـب    فناوري عاملي است كه به مدرسان كمك مي

بـراي  . آموزشي را متناسب با نيازهاي فراگيـران عرضـه كننـد   
و ويـدئوپروژكتور  اي هاي رايانهنمونه، انواع فيلم، اساليد، برنامه

كند تا در حد ممكن بـه تفهـيم بيشـتر    به آموزشگر كمك مي
در مطالعه حاضر، به نقش مهـم  . )13( موضوع آموزشي بپردازد

تجهيزات مثل ارتقاء سيستم كامپيوترها، عدم قطعي اينترنـت،  
وسايل كمك آموزشي مناسب مثل ويدئو پروژكتور، ارائه جزوه 

ه مجدد فراگيـران بـه آنهـا، نـور     يا فايل پاورپونت جهت مراجع
مناسب، تهويه مناسب، تعداد مناسب كامپيوتر براي فراگيران و 
تعــداد مناســب فراگيــران، قطعــي اينترنــت و يــا قطــع شــدن 

علت عـدم پرداخـت بـه موقـع هزينـه      ه ها بدسترسي به پايگاه
اشتراك منابع، و در نتيجه پـايين آمـدن كيفيـت كارگـاه هـا،      

هاي مطالعه دخت عصمتي و حمداله يافته همچنين،. اشاره شد
-نشان داد كه اكثريت افراد شركت كننده در كارگاه )12(زاده 

هاي آموزشي سراي اهل قلـم در بيسـت و دومـين نمايشـگاه     
تـر  المللي كتاب تهران، خواسـتار فضـاي فيزيكـي مناسـب    بين

-در سـال ) چيدمان صندلي، نور مناسب و خوانايي اسـاليدها (

  .تندهاي آتي هس
ها و برگزاري آنها همچنين، به عواملي چون سطح بندي كارگاه

هـا  در دو يا سه سطح مقدماتي و پيشرفته، و لزوم تداوم كارگاه
سـپنج نيـا و   . جهت به روز ماندن اطالعات فراگيران اشاره شد

هـاي  ، در مطالعه  خود، كارگـاه آمـوزش مهـارت   )14( ديگران
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صـيل دانشـجويان پزشـكي    دانشجويي را كه در سومين ماه تح
برگزار شده بـود، از ديـدگاه فراگيـران مـورد      77ورودي بهمن 

نتـايج ايـن مطالعـه نشـان دهنـده تأكيـد       . ارزيابي قرار دادنـد 
هاي بعد و برگزاري فراگيران بر نياز به تكرار كارگاه ها در دوره

هاي بعد براي همـين دانشـجويان   هايي متناسب با سالكارگاه
تأثير آموزش بـه شـيوه    )15( بريم نژاد و ديگرانهمچنين . بود

كارگاهي را بر يادگيري پايـدار پرسـتاران مـورد مطالعـه قـرار      
ها پرسشنامه بود كه قبل، بالفاصله ابزار جمع آوري داده. دادند

ريـوي توسـط   -ماه پس از اتمام كارگـاه احيـاي قلبـي    6بعد و 
ـ   . شركت كنندگان پاسخ داده شد ود كـه  نتـايج حـاكي از آن ب

مورد نظر، نياز جامعه پرستاري را تـا حـدودي برطـرف     كارگاه
 6نمايد، اما تكرار اين كارگاه ها در فواصل منظم و حـداكثر  مي

  .ماه ضروري به نظر رسيد
هـا، اطـالع   ترين عوامل تأثيرگزار بر كيفيت كارگـاه يكي از مهم

ـ   ه رساني بوده و همانطور كه ذكر شد، عالوه بر اطالع رسـاني ب
وسيله بروشورها در محل كتابخانه، بايد در پورتـال كتابخانـه و   

تر از آن در پورتال اصلي دانشگاه در مـورد برگـزاري ايـن    مهم
همچنين تهيه بروشورها و تراكـت  . ها اطالع رساني شودكارگاه

هـا و يـادگيري اسـتفاده از    هايي دربـاره ضـرورت ايـن كارگـاه    
انگيـزه بـراي شـركت در     ها به صورت مختصر، در ايجـاد پايگاه
هاي مطالعـه دخـت   در همين راستا، يافته. ها مؤثر استكارگاه

نشان داد كه اكثريت افراد شركت  )12( عصمتي و حمداله زاده
هاي آموزشـي سـراي اهـل قلـم در بيسـت و      كننده در كارگاه

دومين نمايشگاه بـين المللـي كتـاب تهـران، خواسـتار اطـالع       
  .اي آتي هستندهتر در سالرساني وسيع

شـود كـه رابطـه    با توجه به مطالب ذكـر شـده، مشـاهده مـي    
بـه عنـوان مثـال، نحـوه     . هـا وجـود دارد  مستقيمي بين طبقـه 

تدريس و تسلط مدرس كه در طبقه آموزش و در سطح فردي 
قرار دارد، خود تحت تأثير عواملي است كه در طبقـه انگيـزش   

ر گـروه آمـوزش   همچنين روش و ابزار آموزش كه د. اشاره شد
ذكر شد، توسط طبقه تجهيـزات كارگـاه در سـطح مـديريتي،     

  .گيردتحت تأثير قرار مي
مناسب بودن زمان كارگاه، مكان كارگاه، و تجهيـزات كارگـاه،    

تواند موجب ايجاد و يـا افـزايش انگيـزه فراگيـران شـركت      مي
كه اين مسـئله بـه خـودي خـود، در     ، ها باشدكننده در كارگاه

از طرف ديگر، نحـوه اطـالع رسـاني جهـت     . ؤثر استآموزش م
برگزاري و ضـرورت برگـزاري كارگـاه هـا، انگيـزه فراگيـران را       

  . يابدافزايش داده و در نتيجه، كيفيت آموزش ارتقاء مي
اي به دسـت آمـد كـه     نتيجه هاي اين پژوهشبا توجه به يافته

سطح مديريتي يعنـي زمـان كارگـاه، مكـان كارگـاه،       طبق آن
-هيزات كارگاه، تعداد كارگاه ها و نحوه اطالع رساني كارگاهتج

از ايـن ميـان، انگيـزه    . ها اثر مستقيم بر انگيزه فراگيـران دارد 
. گيـرد مدرسان، به طور مستقيم از تجهيزات كارگاه تـأثير مـي  

انگيزه باالي مدرسان نيز به طور مستقيم باعث ارتقـاء كيفيـت   
ها و بهبـود  برگزاري كارگاهآموزش شده و در عين حال، تداوم 

  . ها را به دنبال خواهد داشتروند اطالع رساني كارگاه
 الزم به ذكر است كه بـه دليـل رويكـرد گذشـته نگـر مطالعـه      

حاضر، امكـان خطـاي يـادآوري در شـرح تجربيـات مشـاركت       
 با اين حـال، جلـب مشـاركت داوطلبانـه    . كنندگان وجود دارد

.شـود اين مطالعه محسوب مـي  مدرسان با تجربه، از نقاط قوت
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